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Sterowanie ogrzewaniem 

z telefonu lub tabletu 
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Wstęp 
 
System IUVO umożliwia sterowanie temperaturą w każdym pomieszczeniu 

indywidualnie. Regulacja temperatury odbywa się za pomocą regulatorów 
dwustawnych. Jeżeli temperatura mierzona w pomieszczeniu jest niższa od 
temperatury zadanej, pomieszczenie jest ogrzewane. Jeżeli temperatura 
mierzona w pomieszczeniu jest wyższa niż temperatura zadana, pomieszczenie nie 
jest ogrzewane. 

 
 Elementem wykonawczym jest siłownik termoelektryczny. Siłowniki mogą 
być normalnie otwarte (bez napięcia są otwarte, po podaniu napięcia zostają 
zamknięte) lub normalnie zamknięte (bez napięcia są zamknięte, po podaniu 
napięcia zostają otwarte). Siłowniki mogą być zasilane napięciem 230VAC, 24VAC.  

 
Rys. 1. Siłownik termoelektryczny zasilany napięciem 230VAC 
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Siłowniki termoelektryczne montuje się w rozdzielaczu ciepła. Jeżeli dany 
siłownik zostanie otworzony, pętla ogrzewania do której jest on przypisany zacznie 
się nagrzewać. Jeżeli pomieszczenie jest większe, może być do pomieszczenia 
przypisanych kilka pętli ogrzewania.  

 

 

Rys. 2. Rozdzielacz ciepła z siłownikami termoelektrycznymi. 

Elementami pomiarowymi są czujniki temperatury DS18B20 pracujące w 
trybie pasożytniczym. Czujniki należy łączyć szeregowo. Długość magistrali nie 
powinna przekraczać 120 metrów, natomiast ilość czujników na jednej magistrali 
nie powinna przekraczać 4 sztuk. 
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Rys. 3. Czujnik DS18B20 oraz sposób połączenia czujników na magistrali 

 

Czujniki podłącza się do modułów IUVO Controller0806T, do zacisków GND 
i D. Do jednego sterownika maksymalnie można podłączyć 4 czujniki temperatury.  

 

Rys. 4. Podłączenie czujników DS18B20 do modułu IUVO Controller0806T 
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Cel ćwiczenia 
 

Celem ćwiczenia będzie zrobienie sterowania ogrzewaniem w trzech 
pomieszczeniach. W każdym z pomieszczeń zostanie zainstalowany jeden czujnik 
temperatury DS18B20. Pomieszczenie pierwsze jest ogrzewane z pętli 1, 
pomieszczenie drugie z pętli 2, trzecie z pętli 3. W ćwiczeniu zostały zastosowane 
siłowniki termoelektryczne normalnie zamknięte z cewką na napięcie 230V. Podanie 
napięcia 230V AC na cewkę siłownika powoduje, że dana pętla będzie się 
nagrzewała, zdjęcie napięcia z cewki będzie skutkowało obniżaniem temperatury. 

Schemat połączenia 
 

Na poniższym schemacie mamy połączone dwa sterowniki w sieć, moduł IUVO 
Controller0806 oraz moduł IUVO Controller 0806T. Do trzech pierwszych wyjść 
modułu o ID1, zostały podłączone trzy siłowniki. Natomiast do modułu o ID3 zostały 
podłączone 3 czujniki temperatury na jednej magistrali. Aktywacja wyjścia 1 w 
sterowniku o ID1, powoduje otworzenie siłownika 1 i ogrzanie pętli 1 itd 

 

Rys. 5. Schemat podłączenia siłowników oraz czujników temperatury. 
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Konfiguracja APEX 
Krok 1: Należy przejść do właściwości drivera IUVO Driver i odpowiednio go skonfigurować. 
Ustawiamy ilość modułów (dwa moduły) oraz określamy ilość regulatorów temperatury (3 
regulatory). Nadajemy nazwę 1,2 i 3 wyjściu w module o ID=1. 

 

Krok 2: Następnie należy przejść do konfiguracji poszczególnych regulatorów. Każdemu z 
regulatorów można nadać dowolną nazwę. Do każdego regulatora jest przypisany czujnik 
temperatury oraz wyjście, które steruje siłownikami termostatycznymi 
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Krok 3: Przykładowe rozmieszczenie ikon. Na wizualizacji mamy, temperaturę zadaną, temperaturę 
mierzoną oraz przyciski do sterowania: podniesienie temperatury zadanej, obniżenie temperatury 
zadanej, włączenie i wyłączenie regulatora. Ikona statusowa „ogień” będzie informowała czy zawór 
jest otwarty czy zamknięty. 

 

 

Krok 4: Konfiguracja akcji przycisku, zwiększ temperaturę zadaną dla Regulatora temperatury 
numer 1. Po naciśnięciu tego przycisku, temperatura zadana będzie zwiększana o 1[oC].. Tak samo 
należy skonfigurować przycisk zmniejsz temperaturę zadaną tylko jako akcję należy wybrać 
Zmniejsz o -1[oC]. 
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Krok 5: Konfiguracja wizualizacji temperatury zadanej dla regulatora pierwszego. Należy kliknąć 
prawym przyciskiem myszy na tekst, który będzie wizualizował temperaturę zadaną i wybierz Edit 
Text… Wybierz zmienną Temperatura zadana (Regulator 1). 

 
 

Krok 6: Konfiguracja wizualizacji temperatury mierzonej dla regulatora pierwszego. Należy kliknąć 
prawym przyciskiem myszy na tekst, który będzie wizualizował temperaturę mierzoną i wybierz 
Edit Text… Wybierz zmienną Temperatura mierzona (Regulator 1). 
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Krok 7: Konfiguracja przycisku Włącz/ Wyłącz Regulator 1. Jeżeli regulator jest wyłączony to nie 
steruje wyjściem- siłownikiem. Ponieważ sterujemy jednym przyciskiem, włączeniem, wyłączeniem 
Regulatora musimy sprawdzić jego stan. Jeżeli był uruchomiony, zostanie wyłączony oraz wyjście 
zostanie wyłączone. Jeżeli był wyłączony to zostanie uruchomiony. 

 

 

Krok 8: Konfiguracja statusu Regulatora 1. Informuje, czy regulator jest włączony czy wyłączony. 

 

 

Regulator numer 2 i 3 należy skonfigurować w analogiczny sposób.  

 


